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إنكلترا في مواجهة صعبة أمام كرواتيا
بدوري األمم األوروبية

مباريات اليوم
املباراة

القناة

التوقيت
دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا  -انكلرتا

9.45

HD2

بلجيكا � -سوي�رسا

9.45

HD4

النم�سا  -ايرلندا

9.45

HD5

اليونان  -املجر

9.45

HD6

ا�ستونيا  -فنلندا

9.45

HD7

رو�سيا  -لوك�سمبورغ

9.45

HD12

مولدوفيا � -سان مارينو

9.45

HD13

الدورة الرباعية
ال�سعودية  -الربازيل

8.45

ال�سعودية الريا�ضية

ت�صفيات افريقيا

قد يتبخر �شعور املنتخب الإنكليزي
ب��الإجن��از ال��ذي حققه الفريق يف
ك�أ�س العامل  2018برو�سيا ،التي
و�صل فيها الفريق للمربع الذهبي،
�إذا خ�رس مباراته امل��ق��ررة �أم��ام
م�ضيفه الكرواتي اليوم.
وك��ان املنتخب الإنكليزي خ�رس
مباراته الأول��ى يف البطولة �أمام
نظريه الإ�سباين علما ب�أنه �سيحل
�ضيفا على نظريه الإ�سباين يف مباراة
الإياب يوم الأحد املقبل.
ويف �أبرز املباريات الأخرى بدوري
الق�سم الأول ،يلتقي املنتخب

البلجيكي نظريه ال�سوي�رسي يف
املجموعة الثانية اليوم.
وي��خ��و���ض املنتخب الإنكليزي
م��واج��ه��ة م��ك��ررة وث����أري���ة �أم���ام
املنتخب الكرواتي الذي تغلب عليه
 1 / 2يف املربع الذهبي للمونديال
الرو�سي.
ويتطلع املنتخب الكرواتي �إلى
ا���س��ت��ع��ادة ات���زان���ه يف البطولة
الأوروب��ي��ة اجلديدة بعد اخل�سارة
الثقيلة �صفر � 6 /أم���ام نظريه
الإ�سباين.
وي�ست�ضيف املنتخب الكرواتي

م�رص � -سوازيالند

8

HD3

نيجرييا  -ليبيا

7.30

HD15

الكامريون  -ماالوي

5.30

HD1

مايل  -بوروندي

10

HD11

�ساحل العاج  -افريقيا الو�سطى

8

HD2

بيرنارديسكي محبط

• جانب من اللقاء األخير لكرواتيا وإنكلترا

نظريه الإنكليزي يف مدينة رييكا ثم
يلتقي نظريه الإ�سباين يف اجلولة
الرابعة خالل الأ�سبوع املقبل علما
ب�أن املنتخب الإ�سباين ا�ستعد لهذه
املباراة مبواجهة ودية مع املنتخب
الويلزي �أم�س.
وقد مينح غاريث �ساوثجيت املدير
الفني للمنتخب الإنكليزي فر�صة
امل�شاركة الأول���ى مع الفريق يف
املباريات الدولية لكل من جيم�س
مادي�سون العب و�سط لي�سرت �سيتي
وما�سون م��اون��ت الع��ب ت�شيل�سي
وجيدون �سانت�شو جنم بورو�سيا

اجلزائر  -بنني

10.45

HD3

دورمتوند الأملاين.
ويف املجموعة الثالثة ،يلتقي
املنتخب الإيطايل نظريه البولندي
ي��وم الأح���د املقبل علما ب���أن كال
الفريقني ح�صد نقطة واح��دة فقط
يف املجموعة الثالثة و�إن تفوق
املنتخب البولندي ب�أنه خا�ض
مباراة واحدة فقط مقابل مباراتني
للمنتخب الإيطايل «الآزوري».
وي��ع��ود �آخ���ر ف���وز ل��ل���آزوري يف
امل��ب��اري��ات الر�سمية �إل���ى عام
م�ضى وبالتحديد هذا الفوز الذي
حققه الفريق على نظريه الألباين

� / 1صفر يف ت�صفيات �أوروبا امل�ؤهلة
ملونديال رو�سيا والذي مل يت�أهل
�إليه الآزوري.
وكان روبرتو مان�شيني تولى تدريب
الآزوري يف مايو املا�ضي بهدف
ا�ستعادة كربياء الفريق الفائز بلقب
ك�أ�س العامل �أرب��ع م��رات �سابقة،
وحذر مان�شيني من �أن حتقيق هذا
الهدف لن يكون �سهال.
ويف املجموعة الثانية  ،يلتقي
املنتخبان البلجيكي وال�سوي�رسي
يف بروك�سل ويف جعبة كل منهما
ثالث نقاط.

بعد تعادل اآلزوري

أوكرانيا تفرض التعادل اإليجابي على إيطاليا ودي ًا
تعادل املنتخب الإيطايل مع �ضيفه الأوكراين « ،»1-1يف املباراة الودية التي
�أقيمت بينهما الأربعاء ،يف �إطار ا�ستعداد املنتخبني للم�شاركة يف بطولة دوري
الأمم الأوروبية.
وتواجه �إيطاليا م�ضيفتها بولندا ،يوم الأحد املقبل� ،ضمن مناف�سات املرحلة
الرابعة من دوري الأمم الأوروبية ،فيما ت�ست�ضيف �أوكرانيا يوم  16من ال�شهر
احلايل منتخب الت�شيك�.أحرز فيديريكو بريناردي�سكي هدف التقدم لإيطاليا يف
الدقيقة  ،54وتعادل ر�سالن ملينوف�سكي لأوكرانيا يف الدقيقة .62
بد�أت املباراة �رسيعة من جانب املنتخب الإيطايل لإحراز هدف مبكر ،وكاد
فيديريكو بريناردي�سكي �أن يتقدم يف الدقيقة الرابعة بعدما �سدد كرة قوية،
ولكن ت�صدى لها �أندري بياتوف حار�س �أوكرانيا.وف�شل املهاجم الإيطايل
فيدريكو كييزا يف ا�ستغالل خط�أ �أحد مدافعي �أوكرانيا ،الذى مرر الكرة باخلط�أ
�إلى كييزا ،ولكنه تباط�أ يف ت�سديد الكرة لينقذها الدفاع وتخرج �إيل ركلة
ركنية.ويف الدقيقة ال�سابعة ،ت�صدى احلار�س بياتوف لت�سديدة قوية من
ليوناردو بونوت�شي ،الذي ا�ستغل عر�ضية رائعة من ماركو فرياتي.
و�شهدت الدقيقة  24الظهور الأول للمنتخب الأوكراين على مرمى �إيطاليا عندما
مر يفني كونوبليانكا من مدافعي �إيطاليا و�سدد كرة قوية بي�رساه ،ولكن
جيانلويجي دوناروما حار�س مرمى �إيطاليا ت�صدى لها برباعة.ويف الدقيقة
 ،27كاد مارلو�س �أن يحرز هدف التقدم لل�ضيوف ،بعدما �سدد كرة يف اجتاه
املرمى ،ولكن بونوت�شي �أبعد الكرة بر�أ�سه قبل الو�صول �إلى املرمى.
بد�أ ال�شوط الثاين ب�ضغط مكثف من �أ�صحاب الأر�ض ومتكن بريناردي�سكي من
�إحراز هدف التقدم لإيطاليا يف الدقيقة  ،54بعدما �سدد كرة قوية ف�شل حار�س
مرمى �أوكرانيا يف الت�صدى لها.ن�شط املنتخب الأوكراين بعد الهدف من �أجل
معادلة النتيجة ،ويف الدقيقة � 62أحرز ر�سالن ملينوف�سكي هدف التعادل
لل�ضيوف ،بعدما �سدد ت�صويبة على الطاير لت�سكن �شباك املنتخب الإيطايل.
وت�صدت العار�ضة لت�سديدة ملينوف�سكي يف الدقيقة  ،70قبل �أن ترتد الكرة �إلى
كارافيف الذي مرر كرة عر�ضية �إلى البديل تارا�س �ستبانينكو ،ولكن دوناروما
ت�صدى برباعة لر�أ�سية الأخري.و�شهدت الربع �ساعة الأخري حماوالت من جانب
املنتخبني من �أجل �إحراز هدف الفوز ولكن كل املحاوالت باءت بالف�شل.

• كرمي
بنزميا

الصراع يتجدد بين بنزيما
واالتحاد الفرنسي

جدد نويل لو جريه ،رئي�س احتاد الكرة الفرن�سي ،ت�أكيده �أن كرمي
بنزميا ،مهاجم ريال مدريد ،مل يعد م�ؤهال لتمثيل منتخب فرن�سا
جمددا.وقال لو جريه خالل ا�ست�ضافته ب�إذاعة «رادي��و مونت
كارلو»« :لقد تفاج�أت بعدم احلديث عن بنزميا� ،أعتقد �أنه على
حق ب�ش�أن مطالبته ب�أن ندعه و�ش�أنه» ،يف �إ�شارة لر�سالة مهاجم
ريال مدريد عرب ح�سابه على تويرت.
و�أ�ضاف رئي�س احتاد الكرة الفرن�سي« :لقد جاوبت على ا�ستف�سار �أحد
ال�صحافيني ب�ش�أن ما �إذا كان ان�ضمام بنزميا بات �أمرا منتهيا ،و�أكدت
ب�أن املنتخب حاليا ي�ضم عددا من الالعبني املميزين ،وفاز بك�أ�س
ال���ع���امل ،ل���ذا �ستكون
فر�صته �صعبة».
وا���س��ت��درك ن��وي��ل لو
جريه�« :إال �أن هذا لن
يغري ر�أيي يف كرمي بنزميا،
فهو العب ممتاز».
ومل ين�ضم بنزميا ملنتخب فرن�سا منذ مباراة �أرمينيا يف �أكتوبر عام
 ،2015بعد اتهامه بابتزاز زميله ماتيو فالبوينا.
تعر�ض نويل لو جريه ،رئي�س احتاد الكرة الفرن�سي ،لهجوم حاد
ب�سبب ت�رصيحاته� ،ضد كرمي بنزميا ،مهاجم ريال مدريد.
وكتب كرمي اجلزيري ،وكيل الأعمال ال�سابق للمهاجم الفرن�سي:
«لو جريه ،لقد �أنهيت امل�سرية الدولية لبنزميا يف يونيو  ،والآن
تعلن الأمر �رصاحة».وت�ساءل اجلزيري ،عرب ح�سابه على تويرت:
«ملاذا ت�شوه بنزميا؟ وما غر�ضك؟ هل تلوم نف�سك على القرار؟».
و�أ�ضاف «�إذا كان الأمر كذلك ،فلتخاطب االحتاد الدويل لكرة القدم،
وترتك بنزميا ليمثل منتخبا �آخر ،لرتى �إذا كان فقد القدرة على
اللعب �أم ال».ومل مينع انف�صال كرمي اجلزيري ،عن �إدارة �أعمال
املهاجم الفرن�سي منذ � 3أيام ،قيامه بدعم كرمي بنزميا �ضد
رئي�س احتاد الكرة يف بالده.

• بيرنارديسكي

اكد فيديريكو بريناردي�سكي،جناح
منتخب �إيطاليا� ،أن بالده ا�ستحقت
الفوز على �أوكرانيا،يف املباراة
الودية التي جمعتهما االربعاء
امل��ا���ض��ي ،وان��ت��ه��ت بالتعادل
الإيجابي بهدف لكل فريق.
وق���ال بريناردي�سكي ،بح�سب
موقع «كالت�شيو مريكاتو»« :نحن
�آ�سفون على النتيجة ،كنا ن�ستحق
الفوز».
و�أ�ضاف «لقد خلقنا العديد من
الفر�ص يف ال�شوط الأول ،لكن
بال�شوط الثاين املناف�س �سجل من
�أول فر�صة �سنحت له� ،أنا �أ�ؤدي
ب�شكل جيد مع �إن�سيني ،نحاول
لعب كرة قدم ،بال �شك ،ن�ستحق
الفوز».
وتابع «نحن بحاجة �إلى �أن نكون
�أكرث فعالية �أمام املرمى ،حار�س
م��رم��اه��م ق���ام ببع�ض

• صراع على الكرة في لقاء إيطاليا وأوكرانيا

ٍ
راض
مانشيني غير
عن األداء الهجومي

�أبدى روبرتو مان�شيني ،املدير الفني للمنتخب الإيطايل ،عدم
ر�ضاه عن الأداء الهجومي ل�ل�آزوري خالل مواجهة �أوكرانيا
الودية ،التي انتهت بالتعادل الإيجابي « ،»1-1م�ساء
االربعاء .
وقال مان�شيني ،خالل ت�رصيحات نقلها
موقع «فوتبول �إيطاليا»�« :أعتقد
�أننا كنا ن�ستحق ت�سجيل هدفني
ع��ل��ى الأق����ل ال��ل��ي��ل��ة ،ويجب
علينا حت�سني هذا اجلانب
وموا�صلة ال�سري يف هذا
الطريق».
و�أ�ضاف« :علينا �أن نكون
�أكرث قوة يف الهجوم،
لأننا حني نح�صل على
الفر�ص نكون بحاجة
للت�سجيل».
وت��اب��ع« :م��ن الطبيعي
بعد � 4أو  5تغيريات
�أن ن��ع��اين ،و�سمحنا
لأوك���ران���ي���ا ببع�ض
الفر�ص يف النهاية،
ولكن الأداء كان جي ًدا
ب�شكل عام».
و�أمت« :لدينا الآن � 4أيام
للتح�ضري ل��ب��ول��ن��دا «يف
• مانشيني
دوري الأم���م الأوروب��ي��ة»
و�سنحاول تقدمي �أف�ضل ما
لدينا».

الت�صديات املهمة يف ال�شوط
الأول ،امل��ب��اراة املقبلة �ضد
بولندا مهمة».
و�أردف «نحن هنا من �أجل الفوز يف
كل مباراة� ،أعتقد �أننا نتح�سن،
امل��درب مان�شيني لديه الأفكار
ال�صحيحة ونحن بحاجة �إلى
تطبيقها».
و���س��ج��ل ب�يرن��اردي�����س��ك��ي هدف
�إيطاليا الوحيد يف املباراة ،قبل
�أن ينجح رو�سالن مالينوف�سكي،
يف �إدراك التعادل لأوكرانيا.

شيفشينكو
يشيد
بمستوى
فيراتي
�أع��رب �أندريه �شيف�شينكو،
امل��دي��ر ال��ف��ن��ي للمنتخب
الأوك��راين ،عن ر�ضاه ب�ش�أن
�أداء ف��ري��ق��ه ،خ�لال مواجهة
�إيطاليا ال��ودي��ة ،التي انتهت
بالتعادل «.»1-1
وقال �شيف�شينكو ،خالل ت�رصيحات
نقلها موقع «فوتبول �إيطاليا»:
«�إيطاليا لعبت ب�شكل جيد للغاية،
خا�صة يف
و�أرف���ع لهم القبعة،
ً
ال�شوط الأول ،حيث �سيطروا على
املباراة ،ونحن ارتكبنا الكثري من
الأخطاء».
و�أ�ضاف« :فرياتي هو العب مهم ج ًدا
لإيطاليا ،ومنحهم �شيئا �إ�ضافيا
اليوم ،و�إيطاليا �صنعت الكثري من
الفر�ص يف ال�شوط الأول».
وتابع�« :أوكرانيا ا�ستغلت ب�شكل جيد
الهجمات العك�سية يف ال�شوط الثاين،
وكنا �أكرث �صالبة ،و�أعتقد �أن الأمور �سارت
ب�شكل جيد ج ًدا».
ووا�صل�« :إيطاليا كانت �أف�ضل بكثري يف ال�شوط
الأول ،وعوقبنا ب�سبب �أخطائنا ،والتعادل
هو نتيجة رائعة بالن�سبة لنا».
و�أمت« :لقد حاولنا �أن نكون �أكرث قوة على
امل�ستوى الهجومي و�أك�ثر �صالبة ،و�سعيد
للغاية ورا�ض عن �أدائنا ،و�أمتنى حظا طيبا
لإيطاليا �ضد بولندا يف دوري الأمم
الأوروبية.

• شيفشينكو

